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Assunto: Esclarecimentos na atribuição terrenos agrícolas e acompanhamento da situação de
investimento
Destinatário: Ministra da Agricultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
No passado mês de setembro foi publicitado em meios da comunicação social a distribuição
aparentemente duvidosa de terrenos do Estado, destinados a uso agrícola por privados.
De acordo com a investigação levada a cabo por órgão de informação conceituado, alguns
terrenos do Estado, situados na região de Idanha a Nova a cargo Câmara Municipal, foram
atribuídos a candidaturas cujas características não preenchiam os requisitos previstos para a
atribuição dos mesmos. A notícia insinua, mesmo, benefícios na atribuição dos tais terrenos
agrícolas do Estado a familiares de ex-autarca da região, sugerindo ainda a falta de fiscalização
por parte das entidades públicas competentes em matéria de fundos comunitários, como é o
PDR (programa de desenvolvimento rural 2020).
Perante as referidas notícias e a ausência de contraditório por parte da administração e dos
visados, o PSD julga ser pertinente obter esclarecimentos por parte do Ministério da Agricultura
que tutela a atribuição de terrenos agrícolas disponíveis para o arrendamento rural, bem como
as candidaturas a investimentos agrícolas, através do PDR2020.
Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, solicita-se a
V.Exa. que diligencie, junto do Ministério da Agricultura, a resposta à seguinte questão:
1. Qual o ponto de situação dos terrenos agrícolas destinados a arrendamento, a cargo da
Camara Municipal de Idanha-a-Nova?
2. Qual o ponto de situação dos investimentos aprovadas no âmbito do PDR 2020, cujo destino
foi em terrenos arrendados através de candidaturas à autarquia de Idanha-a-Nova?
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